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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 2017أيلول/سبتمرب  16-6أوردوس، الصني، 

 )أ( من جدول األعمال2البند 
: اآلثار المترتبة في اتفاقيةة األمة  2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 المتحدة لمكافحة التصحر
ذات  3-15مةةأ داةةداف التنميةةة المسةةتدامة وال ا ةةة  15إدمةةاا الفةةدف 

الصةةةةلة التةةةةي تةةةةنة علةةةة، ومكافحةةةةة التصةةةةحر  وتةةةةرمي  األرا ةةةةي والتر ةةةةة 
ذلةةةأل األرا ةةةي المتنةةةررة مةةةأ التصةةةحر وال فةةةاف المتةةةدا،رة   مةةةا فةةةي 

والفينانات  والسعي إل، تحقيق عالٍ  خاٍل مأ ظةاارة تةدا،ر األرا ةيو  
 في تنفيذ اتفاقية األم  المتحدة لمكافحة التصحر

ذات  3-15مأ داداف التنميةة المسةتدامة وال ا ةة  15إدماا الفدف   
را ةةةي والتر ةةةة الصةةةلة التةةةي تةةةنة علةةة، ومكافحةةةة التصةةةحر  وتةةةرمي  األ

المتةةةدا،رة   مةةةا فةةةي ذلةةةأل األرا ةةةي المتنةةةررة مةةةأ التصةةةحر وال فةةةاف 
والفينةةةةةانات  والسةةةةةعي إلةةةةة، تحقيةةةةةق عةةةةةالٍ  خةةةةةاٍل مةةةةةأ ظةةةةةاارة تةةةةةدا،ر 

 األرا يو  في تنفيذ اتفاقية األم  المتحدة لمكافحة التصحر
 ال امعة الل نة رئيس مأ مقدم مقرر مشروع  

 األطراف، مؤمتر إن 
 ، 12-/م أ3إىل املقرر  إذ يشري 

إىل اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة الوثيقةة  اتتاميةة املعنو ةة يلوية   شري أيضا  ي وإذ 
مةةةةن أ ةةةةداف التنميةةةةة  15ي، الةةةةم  شةةةةم  ا ةةةةدف 2030عاملنةةةةاة الةةةةة التنميةةةةة امل ةةةةتدامة لعةةةةام 

امل تدامةة يمحاية النظم اإليكولوجية الربية و رميمها و عزيز استخدامها على حنو م ةتدام، وإدارة 
حنو م ةتدام، ومكاححةة التصةحر، ووتةه  ةد ور األراكة  وعكة، م ةار ، ووتةه  الغابات على

ة يمكاححة التصحر، و رميم األراك  والرتبة املتةد ورة، 3-15حقدان التنوع البيولوج ي، والغاية 
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مبا يف ذلك األراك  املتضررة من التصحر واجلفةاف والفيضةا ات، وال ةع  إىل لقيةمل عةاٍل اةاٍل 
 ي،2030ألراك ، حبلول عام من ظا رة  د ور ا

 التنميةةة أ ةةدافة يأن   علةةى  ةةن  اتتاميةةة الوثيقةةة  لةةك مةةن 55 الفقةةرة أن يالحةة  وإذ 
  لبيقهةا، حية  مةن وشاملة بلبيعتها عاملية و   للتجزئة، تابلة وغري متكاملة وغاياهتا امل تدامة
نميتة  ولةرتم ال ياسةات واألولويةات   وم ةتو  وتدرا ة  بلد ك  يف املعيش الواتع ااتالف  راع 

 حكومةةة كةة  لةةدد حيةة  بلوغهةةا، إىل يُلمةة  عةةامل  طةةابع ذات مرامةة  الغايةةات و ُعتةةربالوطنيةةة  
  الوطنيةة الظةروف مراعةاة مةع ولكةن العامل  اللموح مب تو  م رتشدة هبا اتاصة الوطنية غاياهتا
اللموحة كمن عمليةات التخلةي   العاملية الغايات  ذ  إدماج سب   قرر أن حكومة ك  وعلى

 سةةةائر وبةةةني امل ةةةتدامة التنميةةةة بةةةني الصةةةلة مراعةةةاة واملهةةةموال ياسةةةات وااسةةةرتا يجيات الوطنيةةةة  
 ،يوالبيئية وااجتماعية ااتتصادية امليادين يف هبا  تص  الم اجلارية العمليات
مةةةن أ ةةةداف  3-15 الغايةةةة لقيةةةمل إىل ال ةةةع  يف أيضةةةا ، املهةةةم مةةةن أ ةةة  إىل يشةةةري وإذ 

، ومن مجلتها 2030التنمية امل تدامة،  ناول العناصر األوسع  لاتا  تلة التنمية امل تدامة لعام 
القضةةاع علةةى الفقةةر واجلةةوع، ومعاجلةةة أوجةة  عةةدم امل ةةاواة، و عزيةةز امل ةةاواة بةةني اجلن ةةني، ومتكةةني 

 الن اع والفتيات، وحفز النمو ااتتصادي،
ائةةدة  قريةةر الفريةةمل العامةة  ادكةةوم  الةةدون عةةن متابعةةة  تةةائ  مةةؤمتر إىل ح وإذ يشةري أيضةةا   

، الةةةذي يؤيةةةد 12-/م أ3والقةةةرار الالحةةةمل  (1)(20األمةةةم املتحةةةدة للتنميةةةة امل ةةةتدامة )مةةةؤمتر ريةةةو 
التعريةةه العلمةة  الةةذي وكةةع  الفريةةمل العامةة  ادكةةوم  الةةدون ملفهةةوم لييةةد أثةةر  ةةد ور األراكةة  

 ةد ور األراكة  حالةة  كةون حيهةا كميةة و وعيةة مةوارد األراكة ، الال مةة و و كالتانة يلييد أثر 
لةةةدعم وظةةةائه النظةةةام اإليكولةةةوج  وادما ةةة  و عزيةةةز األمةةةن الغةةةذائ ، م ةةةتقر ني أو  تزايةةةدان يف 

  لاتات  منية ومكا ية وكمن  ظم إيكولوجية حمددةي،
نلبةمل علةى املنةاطمل بأن  ذا التعريه، ألغةرا   لةاه  ةذ  اا فاتيةة، ُوكةع لي وإذ ي لم 

 املتأثرة وحقا  لتعريفها يف    اا فاتية،
مةن  3-15ين  علةى أن ال ةع  إىل لقيةمل الغايةة  12-/م أ3إىل أن القرار  وإذ يشري 

أ ةةداف التنميةةة امل ةةتدامة حمةةرتن تةةوي لتنفيةةذ ا فاتيةةة األمةةم املتحةةدة ملكاححةةة التصةةحر، يف  لةةاه 
  ذ  اا فاتية،

ثر  د ور األراك  ي هم يف  نفيذ اا فاتية والة التنميةة امل ةتدامة بأن لييد أ وإذ يقر 
 ، وذلك بتح ةني الظةروف املعيشةية وتةدرة ال ةكان املتضةررين علةى التحمة  واةدمات2030لعام 

 النظم البيئية، ويوحر يف الوتت  ف   مزايا حملية ووطنية وإتليمية وعاملية،
بةةأن العمةة  علةةى بلةةوث لييةةد أثةةر  ةةد ور األراكةة  علةةى النحةةو املبةةني يف  وإذ يقةةر أيضةةا   
من أ داف التنمية امل تدامة ميكةن أن للةم مزايةا متعةددة وبةأن لييةد أثةر  ةد ور  3-15الغاية 

 األراك  ميكن أن يزيد من سرعة بلوث عةدد مةن أ ةداف التنميةة امل ةتدامة وأن لفةز علةى اجتةذا 
 مة والتموي  املناا  من أج   نفيذ اا فاتية،متوي  التنمية امل تدا

__________ 

(1) <www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ICCD_COP12_4/4eng.pdf>   
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  بأ   يف الوتت الذي   ا م حي  اا فاتية م امهة  امة يف مكاححة التصحر/ وإذ ي لم 
من  3-15 د ور األراك  واجلفاف، ويف لييد أثر  د ور األراك ، حإن التنفيذ الكام  للغاية 

 ت ووكاات أار ، أ داف التنمية امل تدامة سيتللم م امهات من  يئا
بةةأن أما ةةةة ا فاتيةةة األمةةةم املتحةةدة ملكاححةةةة التصةةحر، بوصةةةفها املنظمةةةة  وإذ ي ةةل م أيضةةةا   

الرائدة يف جمال مكاححة التصةحر/ د ور األراكة  واجلفةاف،  حةت يف املبةادرة إىل إتامةة  عةاون 
جلهةةات مةةن أ ةةداف التنميةةة امل ةةتدامة ودعةةت سةةائر الوكةةاات وا 3-15مةةن أجةة  لقيةةمل الغايةةة 

صةةاحبة املصةةلحة املعنيةةة، مةةن تبيةة  وكةةاات األمةةم املتحةةدة واملنظمةةات الدوليةةة واملؤس ةةات املاليةةة 
 ومنظمات اجملتمع املدين والقلاع اتاص، إىل املشاركة يف  ذا العم ، 

الةةةذي يةةةدعو حيةةة  األطةةةراف إىل وكةةةع أ ةةةداف طوعيةةةة  12-/م أ3إىل مقةةةرر   وإذ يشةةةري 
وحقةةا  لظروحهةةا الوطنيةةة وأولوياهتةةا اإلدائيةةة ارةةددة، مةةع مراعةةاة تائمةةة لتحييةةد أثةةر  ةةد ور األراكةة  

اتيةةارات املتاحةةة لتفعيةة   ةةذا التحييةةد علةةى الصةةعيد الةةوطق كمةةا أوكةة  الفريةةمل العامةة  ادكةةوم  
 الدون،

األطراف الم  ضع أ داحا  طوعية لتحييد أثةر  ةد ور األراكة  إىل القيةام  يدعو -1 
 مبا يل ة
مل مةةن أن أ ةةداحها يف جمةةال لييةةد أثةةر  ةةد ور األراكةة  واأل شةةلة الراميةةة التحقةة )أ( 

إىل لقيمل  ذ  األ داف  ر ب  ار باطا  مباشرا  خبللها الوطنية املتعلقة بأ داف التنميةة امل ةتدامة 
ولدث  أثريا  وأوج   آ ر مع اتل  الوطنية املتعلقة باملناخ والتنوع البيولوج ، ويفضَّ  أن يكةون 

مةةن اةةالل  نفيةةذ بةةرام  مشةةرتكة بةةني ا فاتيةةات ريةةو الةةطالث علةةى الصةةعيد الةةوطق مبشةةاركة   ذلةةك
 كاملة من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية؛

بشةةأن الفريةةمل ) 13-/م أXXاسةةتخدام  ةة  الرصةةد والتقيةةيم املعتمةةد يف املقةةرر  ) ( 
، مبةةةا يف ذلةةةك مؤشةةةرات العامةةة  ادكةةةوم  الةةةدون املعةةةق باإلطةةةار ااسةةةرتا يج  املقبةةة  لال فاتيةةةة(

التقةةدم الةةواردة حيةة ، حيطمةةا  تةةواحر بيا ةةات موثوتةةة ومةةع مراعةةاة الظةةروف الوطنيةةة والقيةةام، ح ةةم 
اللةةزوم، بوكةةع مؤشةةرات إكةةاحية لرصةةد التقةةدم ارةةر  حنةةو لقيةةمل غايةةة لييةةد أثةةر  ةةد ور األراكةة  

 و قييم  ذا التقدم واإلبالث عن ؛
كاع الطنةةةائيني واملتعةةددي األطةةةراف إىل  يةةةادة أيضةةةا  مجيةةةع األطةةراف والشةةةر  يةةدعو -2 

و ي ري التموي  الفعل  من أج  مكاححة التصةحر/ د ور األراكة  واجلفةاف، ولييةد أثةر  ةد ور 
 )بشأن  عبئة املوارد(؛ 13-/م أXXاألراك ، واملض  تدما  يف  نفيذ اا فاتية بالرجوع إىل املقرر 

فيةةذ اا فاتيةةة ولقيةةمل أ ةةداف التنميةةة كةةذلك مجيةةع األطةةراف إىل  عزيةةز  ن  يةةدعو -3 
 امل تدامة من االل ما يل ة 

  دعيم أوج  التآ ر على الصعيد الوطق بني ا فاتيات ريو الطالث؛  )أ( 
 وطيد التن يمل والتعاون على الصعيد الةوطق بةني امل ةؤولني عةن معاجلةة تضةايا  ) ( 

ااتتصةةادية، والشةةؤون املاليةةة، واألمةةن التصةةحر/ د ور األراكةة  واجلفةةاف، والتنميةةة ااجتماعيةةة و 
 الغذائ  وأمن امليا ، والزراعة، والبيئة، وما إىل ذلك، ح م ااتتضاع؛
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ال ع  إىل ااستفادة من املزايا الشاملة النامجةة عةن اإلدارة امل ةتدامة لألراكة   )ج( 
الغذائ  وأمةن امليةا ، واستخدامها يف ال ياسات والربام  الوطنية املتعلقة بادد من الفقر، واألمن 

 والزراعة، والبيئة، والشؤون املالية، وما إىل ذلك، ح م ااتتضاع؛
 إشران مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية  )د( 
إىل األما ةةة وايليةةة العامليةةة و يئةةات ا فاتيةةة مكاححةةة التصةةحر املناسةةبة،  يللةةم -٤ 

 يف حدود وايت ، القيام مبا يل ةيف ذلك  يئة التفاع  بني العلوم وال ياسات، ك   مبا
مواصلة  لوير الشراكات لدعم  نفيذ اا فاتية ولييد أثر  د ور األراك ، مع  )أ( 

 اإلحاطةةة علمةةا ، ح ةةم ااتتضةةاع، مببةةادرة  شةةا غوون ومبةةادرة أ قةةرة وغريمهةةا مةةن املبةةادرات التكميليةةة،
و قةةةدل الةةةدعم العلمةةة  والتقةةةق لألطةةةراف بوسةةةائ  منهةةةا وكةةةع  وجيهةةةات مةةةن أجةةة   عزيةةةز  نفيةةةذ 
اا فاتية ولييد أثر  د ور األراكة ، ولديةد حةرص املشةاريع والةرب  بةني اجلهةات الشةريكة املعنيةة 

 التحويليةةة لتحييةةد أثةةر  مةةن أجةة  مواصةةلة  لةةوير مبةةادرات التنفيةةذ، مبةةا يف ذلةةك املشةةاريع والةةربام
  ةةد ور األراكةة ، و عزيةةز الةةنه  املراعيةةة لالعتبةةارات اجلن ةةا ية مبةةا يتماشةةى مةةع الةةة العمةة  اجلن ةةاين

)بشةةأن مشةةروع إطةةار سياسةةات الةةدعوة يف  13-/م أXX)يؤكَّةد العنةةوان احقةةا ( الةةواردة يف املقةةرر 
عنيةة جمال  ةوع اجلةن،(، و قةدل الةدعم ااستشةاري للمؤس ةات املعتمةدة علةى الصةعيد الةوطق امل

 بالتموي  املناا  وغري ا من مؤس ات متوي  التنمية امل تدامة؛ 
 ،2018امل ةةامهة يف املنتةةد  ال ياسةة  الرحيةةع امل ةةتو  املعةةق بالتنميةةة امل ةةتدامة لعةةام  ) ( 

من أ ةداف التنميةة امل ةتدامة مةن اةالل التفاعة  مةع  15الذي سيتناول، يف مجلة أمور، ا دف 
واأل شةةلة األاةةةر  املفضةةةية إىل املنتةةد  ال ياسةةة  الرحيةةع امل ةةةتو  املعةةةق ااجتماعةةات اإلتليميةةةة 
، و ي ةةري املشةةاركة حيهةةا ح ةةم ااتتضةةاع، وامل ةةامهة مبعلومةةات، 2018بالتنميةةة امل ةةتدامة لعةةام 

يف ذلك إمكا ية  قدل ورتة بالتشاور مع مكتةم مةؤمتر األطةراف، هبةدف   ةلي  الضةوع علةى  مبا
دم صو   نفيذ اا فاتية، وعند ااتتضاع، لقيمل غاياهتا اللوعية يف جمال ما لر   البلدان من  ق

 لييد أثر  د ور األراك ؛
إىل األمينةة التنفيذيةة أن  قةدم إىل مةؤمتر األطةراف يف دور ة  الرابعةة  يللم أيضا   -5 

 عشرة  قريرا  عن  نفيذ  ذا املقرر 
    


